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كانوا قد قتلوا الكثير جداً من السرطانات داخل البيت مما اضطر بياليو أن يعبر باحتهبعد اليوم الثالث للمطر

واعتقدوا أن ذلك بسبب الموحلة ليرميها في البحر، ذلك ألن الوليدة الجديدة قد أصيبت بالحمى طوال الليل

 .تنةالرائحة الن

والسماء قطعة واحدة من الرماد ورمال الشاطئ التي تلمع في ليالي آذار صار البحر. العالم حزيناً منذ الثالثاء

وهن الضوء جداً في وقت الظهيرة حتى أن بياليو. وقد أمست مزيجاً من الطين والمحارمثل ضوء مطحون،

ويئن في آخر عليه أن يرى ذلك الذي يتحرك عندما عاد إلى بيته بعد أن رمى السرطانات، كان من الصعب

على وجهه في الطين، وهو على تحتم عليه أن يقترب جداً ليرى أنه رجل عجوز، عجوز جداً، منكب. الباحة

أرعبه هذا .النهوض، إذ أن جناحين هائلين كانا يعيقانهالرغم من كل الجهود المضنية التي يبذلها، ال يستطيع

.أليسندا زوجته، التي تضع الكمادات على الطفلة المريضة، وأخذها إلى آخر الباحةبالكابوس فهرع ليأتي

بضعة شعيرات لم تكن هناك سوى. كان يرتدى أسمال جامعي الخرق. نظرا إلى الجسد الملقى بذهول أخرس

بالمهابة الوحل أزالت أي شعور على صلعته وبضعة اسنان في فمه، وحالته المثيرة للشفقة لجد كبير واقع في

. الوسخان والنصف منتوفان، عالقان أبداً في الطينجناحاه الصقريان الضخمان،. كان من الممكن أن يحمله

ثم تجرأا . طويالً وعن قرب حتى تغلبا على ذهولهما فوجداه في األخير أليفاًكان بياليو وأليساندا قد نظرا إليه

أنه قد قذف هكذا تخطيا غرابة الجناحين واستخلصا بذكاء. معه وأجابهما بصوت قوي غير مفهوم لبحارللكالم

كانت تعرف كل شيء عن الحياة ولذلك استدعيا جارتهما، التي. بمفرده من سفينة أجنبية غارقة بفعل عاصفة

  .لتبين لهما خطأهماكلما كانت تحتاج إليه هي نظرة واحدة. والموت، لتراه

  ".لكن المسكين هرم جداً مما جعل المطر يطيح بهأجل الطفلة، البد أنه قد جاء من. إنه مالك"قالت لهما،

وإزاء الرأي الحكيم . قد أن مالكاً بدمه ولحمه قد وقع أسيراً في منزل بياليوفي اليوم التالي عرف الجميع

روحية، لم طرحته الجارة، التي كانت ترى أن المالئكة في تلك األزمنة الجئون انقذوا من مؤامرةالذي

وقت العصر من نافذة المطبخ، كان بياليو يراقبه طوال. عهم قلوبهم على ضربه بالهراوات حتى الموتتطاو

وعند . أخرجه من الطين وحشره في القن مع الدجاجاتمتسلحاً بهراوته البوليسية، وقبل أن يأوي إلى فراشه

بعد ذلك بوقت قصير . السرطاناتكان بياليو وأليساندا اليزاالن يقتالن منتصف الليل، عندما توقف المطر،

يضعا فشعرا بشهامة دفعتهما إلى أن يقررا أن. من الحمى وصارت لديها رغبة في تناول الطعامأفاقت الطفلة

لكنهما حين ذهبا إلى . البحارالمالك على طوف مع ماء عذب وزوادة لثالثة أيام ويتركانه لمصيره في أعالي

هناك أمام قن الدجاج ويتسلون بالمالك، ومن دونما اهدا أن الجيران كلهمالباحة مع ظهور أول خيط للفجر، ش

.األشياء ليأكلها كأنه لم يكن كائناً سماوياً بل مجرد حيوان سيركوازع، يرمونه عبر الفتحات بمختلف



 متفرجونخالل ذلك الوقت كان قد وصل. غونزاكا قبل السابعة، بعد أن ذعرته األخبار الغريبةوصل األب

. التي تتعلق بمستقبل األسيرأقل طيشاً من أولئك الذين جاؤوا مع الفجر وكانوا يقومون بكل انواع الحدوس

من امتلكوا عقالً صارماً شعروا أنه من األحرى أن آخرون. وأبسطها فكرة أن من األحرى تعيينه عمدة للعالم

ن الحالمين تأملوا أنه من الممكن أن البعض م. كسب جميع الحروبيرقى مرتبة جنرال بخمس نجوم من أجل

أن تنتشر في األرض ساللة من البشر المجنحين الحكماء الذين من الممكن أن يتولوايوضع لالستيالد من أجل

ثقافته الشفاهية بلحظة فراجع. لكن األب قبل أن يكون كاهناً، كان يعمل في تقطيع األخشاب. مسؤولية الكون

المسكين الذي كان يبدو أشبه بدجاجة ضخمة لقي نظرة فاحصة على ذلك الرجلوطلب منهم فتح الباب كي ي

الزاوية يجفف جناحيه المفتوحين تحت ضوء الشمس بين كان يضطجع في. عاجزة بين الدجاجات الرائعات

له  وعندما دخل األب غونزاكا القن وقال.التي رماها عليه من جاؤوه مبكراقشور الفواكه وبقايا طعام اإلفطار

األثريتين ويتمتم وشعر بالغربة إزاء وقاحة العالم فلم يستطع المالك إال أن يرفع عينيه. بالالتينيةصباح الخير

كهنته صار لدى كاهن اإلبرشية شك عندما لم يفهم لغة الرب ولم يعرف كيف يحيي. بشيء ما بلغته الخاصة

إلى البشر؛ فلديه رائحة مشردين ال تطاق، الجانب اقرب وعندما اقترب منه الحظ أنه. بأن هذا دجال ال غير

بالطفيليات كما أن الريش الكبيرة قد عبثت بها الريح، وليس ثمة شيء يمكن أن الخلفي من جناحيه قد اكتسى

خطر ثم خرج من قن الدجاج وبموعظة موجزة حذر من المتطفلين ومن. إلى كرامة وفخر المالئكةيحيله

الكرنفال من أجل إيهام الشيطان كانت له تلك العادة السيئة في استعمال خدع وذكرهم أن. كونه مخلصاً

األساسي في األقرار باالختالف بين الصقر وكانت حجته أنه إذا كانت األجنحة هي العنصر. الغافلين

ى لكنه رغم ذلك قد وعد بأن يكتب رسالة إل. على المالئكةوالطائرة، فهي اقل من ذلك أهمية لدى التعرف

إلى كبير أساقفته الذي بدوره سيكتب إلى الحبر األعظم لغرض الحصول على اسقفه كي يكتب األخير رسالة

.من أعلى السلطاتالحكم األخير

األسير بسرعة هائلة حتى أن الباحة قد امتألت وانتشرت أخبار المالك. لقد وقعت حكمته على قلوب عقيمة

يهم أن يطلبوا النجدة من قوات يحملون حراب مشرعة لتفريق علبعد سويعات بضجة كضجة السوق وتحتم

وكان ظهر أليسندا قد انقصم من تنظيف نفايات ذلك السوق،. أوشكوا أن يطيحوا بالبيتجمهور الغوغاء الذين

.المالكحتى تولدت لديها فكرة وضع سياج للباحة وطلب خمس سنتات رسم دخول لمشاهدة

بهلوان طائر كان يئز فوق الجمهور إذ وصل كرنفال من الرحالة ومعهم. عيدوجاء حب االستطالع من مكان ب

. جناحيه لم يكونا لمالك بل، باألحرى، لخفاش نجميالمزدحم مرة إثر مرة من دون أن ينتبه إليه أحد ألن

م الباحثين عن الشفاء؛ إمرأة مسكينة تحصي دقات قلبها وقد نفدت األرقاوحضر أغلب التعساء من المرضى

وألغى برتغالي لم يستطع النوم ألن ضوضاء النجوم تقلق راحته؛ سائر في نومه نهض في الليللديها؛ رجل

تلك الفوضى التي جاءت في خضم. كل ما عمله عندما كان في اليقظة، والكثير ممن لديهم مصائب أقل جدية

أقل من أسبوع امتألت غرفهما باألموال  ألنهما فيمن السفينة الغارقة، كان بياليو وأليسندا سعيدان ومرهقان،

 .للحجاج ينتظر دوره للدخول يصل مداه إلى ما بعد األفقوال يزال هنالك طابور جد طويل

فقضى وقته محاوالً أن يستريح في عشه المستعار، مربكاً . الذي لم يشترك في مشهدهكان المالك هو الوحيد

حاولوا في  .السر المقدس التي وضعت بمحاذاة أسالك القنالحرارة الجحيمية لمصابيح الزيت وشموع من



لكنه. توصية الجارة الحكيمةالبداية أن يجعلوه يأكل كرات العث، الطعام الذي يوصف للمالئكة تبعاً إلى

المرضى، ولم يعرفوا أن رفضه قد جاء بسبب أنه رفضها كما رفض وجبات الطعام البابوية التي جلبها له

كانت ميزته الخارقة . يأكل في األخير غير الباذنجان المهروسولم. بسبب أنه رجل عجوزكان مالكاً أو 

خصوصاً في األيام األولى، عندما نقرته الدجاجات بحثاً عن الطفيليات المفضلة. الصبرللطبيعة الوحيدة هي

المصابة، وحتى لديها والتي تتكاثر في جناحيه وكان المشلولون ينزعون عنه الريش ليضعوه على أعضائهم

والمرة الوحيدة التي . إليه وهو منتصباأكثرهم عطفاً عليه كانوا يرجمونه باألحجار محاولين إيقافه لينظروا

نه كان جامداً لساعات طويلة حتى ظنوا الثيران المخصية، ألنجحوا في إيقافه عندما حرقوا جنبه بسيخ لوسم

زاعقاً بلغته السحرية تتساقط الدموع من عينيه ونفض جناحيه عدة مرات مما اثار نهض مذعوراً. أنه ميت

ظنوا ان رد ورغم أن الكثيرين. من غبار ذروق الدجاج ونوبة ذعر بدت آتية من عالم غير هذا العالمزوبعة

ألنهم أدركوا أن سلبيته لم ل من األلم، صاروا حذرين في أن ال يزعجونه،الفعل هذا لم يأت من الغضب ب

األب غونزاكا يرد الجموع المندفعة بكلمات كان. تتأت من انه يريد أن يستريح بل هو هدوء العاصفة

د ولكن بريد روما لم تب. وصول الحكم النهائي بشأن طبيعة األسيرمستوحات من الخادمة بينما كان في انتظار

يمكنه في معرفة إذا كان االسير له سرة، أو إن كانت لغته لها عالقة باآلرامية، وكم مرةفالوقت. عليه العجلة

الهزيلة لربما تستمر في أن هذه الرسائل. أن يثبت رأس الدبوس، أو فيما إذا لم يكن غير نرويجي له أجنحة

.هاية للمصائب التي على رأس الكاهننتأتي وتذهب إلى آخر الزمان لو لم تضع العناية األلهية

الجذب، وصل المدينة عرض لرحالة ظهرت فيه المرأة التي وحدث في تلك األيام، أن من بين كرنفاالت

كان الرسم الذي يدفع لرؤيتها ليس أقل مما يدفع لرؤية المالك . تطع والديهاانقلبت إلى عنكبوت ألنها لم

جوانبها حتى نواع األسئلة حول حالتها المزرية ويتفحصونها من كلسمح للناس أن يسألوها كل أفحسب، بل

وما كان يمزق . فتاة حزينةكانت عبارة عن عنكبوت ضخم بحجم الكبش ولها رأس. اليشك أحد بحقيقة رعبها

فعلى الرغم من . روايتها لتفاصيل حظها العاثرالقلب هو ليس شكلها الغريب بل األلم الصادق المنبعث من

والديها لتذهب للرقص، وأثناء عودتها عبر الغابات بعد أن قضت كانت التزال طفلة تسللت من منزلأنها 

دون السماح لها بذلك، صعق رعد السماء وفلقها وعبر ذلك االنفالق جاء صاعق الليل بطوله ترقص من

المحسنون صدق بهاكان غذاؤها الوحيد هو من الكرات اللحمية التي يت. كبريتي وحولها إلى عنكبوتبرقي

على وشك أن يقضي على مشهد مثل هذا، مليء بالحقيقة البشرية وبدرس مروع، كان. ويدفعونها في فمها

عن ذلك ثمة بضعة معجزات أوعزت إلى فضالً. مشهد مالك متعجرف نادراً ما كان يتلطف بالنظر إلى الناس

شفه بل زرع له ثالثة اسنان جديدة، والمشلول الذي لم يالمالك توضح اختالله العقلي، مثل الرجل األعمى

عزاء . يربح اليانصيب، والمجذوم الذي نبتت في تقرحاته زهور عباد الشمسالذي لم يتمكن من السير بل كاد

مجيء الذي كان أشبه بالسخرية، كان قد حطم سمعة المالك التي سحقت تماماً في األخير معالمعجزات هذا،

باحة دار بياليو مثلما كانت وهكذا شفي األب غونزاكا تماماً من أرقه وخلت. عنكبوت المرأة التي تحولت إلى

.إلى غرف النومخالية عندما أمطرت السماء لثالثة أيام ودخلت السرطانات

بالمال الذي حصال عليه بيتا بطابقين وله فقد بنيا. لم يكن ثمة من داع إللقاء اللوم على صاحبي المنزل

من النزول داخل البيت عند الشتاء، ووضعا قضباناً حديدية وشبكة عالية تمنع السرطانات شرفات وحدائق



وعمل بياليو مزرعة أرانب قرب المدينة وتخلى عن عمل وكيل مزرعة إلى األبد،  .تمنع المالئكة من الدخول

ترتدى في تلك ، التيأليسندا أحذية ساتانية فاخرة بكعب عال والكثير من الثياب القزحية الحريريةواشترت

وإن كانوا يغسلونه . الذي لم ينتبهوا إليهكان قن الدجاج هو الوحيد. األيام من قبل اغلب النساء في يوم األحد

لكن ذلك ليس إجالالً للمالك بل إلبعاد رائحة . الحين والحينبالكريولين وقطرات من الصمغ الراتينجي بين

وعندما تعلمت الطفلة المشي. كالشبح وتحيل البيت الجديد إلى بيت قديم في كل مكانالروث التي التزال عالقة

الرائحة، وقبل أن لكنهما فيما بعد أبعدا مخاوفهما وألفا. ألول مرة حرصا على أن ال تقترب من قن الدجاج

ن كا. تداعى الجدار السلكي للقنيظهر السن الثاني لطفلتهما كانت قد ذهبت لتلعب قرب قن الدجاج حيث

.لكنه تحمل أبشع سلوك بريء بصبر كلب ال أوهام لديهالمالك فاتراً معها مثلما كان مع باقي الكائنات،

الطبيب الذي جاء لمعلجة الطفلة لم يستطع مقاومة أغراء االستماع إلى قلب  .وأصيبا كالهما بجدري الدجاج

االستحالة يه حتى بدا للطبيب أن منووجد صوت صفير في القلب وسمع الكثير من األصوات في كليتالمالك،

ذلك الجسم البشري حتى أنه لقد كانا يبدوان طبيعيين على. الشيء األغرب هو منطق جناحيه. أن يكون حيا

.استغرب لماذا ال يملك البشر اآلخرون مثلهما

قن اربدأت الطفلة بالذهاب إلى المدرسة كان قد مر بعض الوقت الذي هدمت فيه الشمس واألمطعندما

يطردونه من غرفة كانوا. وظل المالك يجر نفسه هنا وهناك مثل رجل ضال يلفظ أنفاسه األخيرة. الدجاج

في عدة أماكن في اللحظة نفسها حتى ظهر لهم أنه موجود. النوم بالمكنسة فيجدونه قد ذهب إلى المطبخ

البيت، مما جعل أليسندا الساخطة  ينتشرون داخلوظنوا أنه صار أكثر من واحد، كأنه يولد من نفسه آخرين

كان نادراً ما يأكل وأمست عيناه األثريتين . في جحيم مليء بالمالئكةوالمشوشة أن تصرخ أن هذه حياة بائسة

 .إلى أن يصطدم باألعمدةمضببتين أدت به

بالسماح له عليه بياليو بطانية وتفضل عليه أيضاً رمى. كل ما بقي له هي اإلبر المجردة آلخر ريشات له

أن حرارته قد ارتفعت في الليل وبدأ بالهذيان ملتوي اللسان مثل عجوز بالمنام في السقيفة والحظوا عندذاك

تلك هي من المرات القليلة التي يشعرون فيها بالخطر، العتقادهم أنه سوف يموت ولنوكانت. نرويجي

.بمالك ميتتستطيع حتى جارتهم الحكيمة أن تنصحهم بما يجب أن يعملونه 

لعدة أيام في وبقي دون حراك. لم يعش طوال الشتاء فحسب بل بدا أنه تحسن مع األيام المشمسة األولىولكنه

له بعض الريش الكبيرة الصلبة، ابعد زاوية من الباحة، حيث ال أحد يراه، ومع بواكير كانون الثاني نبتت

كان يعلم سبب تلك التغيرات، ألنه كان حريصاً جداً ولكن البد أنه. ريش فزاعة، هي اشبه بعجز مأساوي آخر

وفي احد األيام . يسمع األناشيد البحرية التي كان يغنيها أحياناً تحت النجومعلى أن ال يالحظه أحد ، وال أحد

ثم أطلت من . البحاركانت أليسندا تقطع البصل للغداء دخلت إلى المطبخ ريح بدت كأنها آتية من أعاليعندما

متقنة لدرجة أن أظافره قد فتحت حفرة في كانت غير. افذة ورأت المالك وهو في أولى محاوالته للطيرانالن

بالسقيفة برفرفته الخرقاءالمنفلتة في الضياء والتي لم توفق في البقعة الخضراء وكان على وشك أن يطيح

احة، من أجل نفسها ومن أجله،وأطلقت اليسندا تنهيدة ر. تمكن من تحقيق بعض العلوولكنه. قبض الهواء

ظلت . لنسر عجوزعندما راقبته يمر من فوق أخر المنازل، رافعاً نفسه على نحو ما برفرفة مجازفة كأنها



بإمكانها رؤيته، ألنه عند ذاك لم يعد يمثل تراقبه وهي التزال تقطع البصل واستمرت تراقبه حتى حين لم يعد

أفق البحرة فيأي قلق لحياتها بل مجرد نقطة خيالي




